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Ipp – három betű, két nem-
zet, egy falu, románokkal és 
magyarokkal. Mindenki a 
maga keresztjével. Előbbieké 
idestova 78 éve a domboldali 
temetőben, utóbbiaké azóta is 
a közösség vállán. A szilágy-
sági településen a gyűlölet 
és a kollektív bűnösség elve 
1940 őszén 157 ártatlan román 
embert küldött a halálba. 
Néhány év múlva ugyanaz a 
gyűlölet és kollektív bűnösség 
elve – csak a másik irányból 
– magyarok százait, ezreit 
bélyegezte meg. 1940 őszén 
nem volt könnyű ippi román-
nak lenni. Mint ahogy 1944 
óta nem könnyű ippi magyar-
nak lenni.

→ SZUCHER ERVIN

I pp központjában nagy a sür-
gés-forgás; nem csak a falu 
itt találkozó több utcáján jön-

nek-mennek emberek, autók, ro-
bogók, szekerek, a kocsma előtti 
rész is benépesült. Van, aki éppen 
csak biccent, és rohan is tovább, 
van, aki komótosan kortyolgat-
ja ki tudja hányadik „gyújtóját” 
vagy folyékony kenyerét. A falusi 
boltból kitérő három idősebb nő 
éppen a sajt újbóli drágulása miatt 
bosszankodik. Odébb két kiska-
masz dugja össze a fejét, és játsza-
dozik; mivel mással, mint okos-
telefonjával. A szemközti fák alatt 
népesebb cigány család ver tanyát 
a frissen kaszált fűben, és kezd 
meggy- és almamajszolásba. Köz-
ben koldusgyerekcsapat támadja 
le az idegen rendszámú, de a sofőr 
káromkodásából ítélve hazánk fi a 
által vezetett kisautót. Csupán a 
főtér ékességének szánt emlékmű 
árválkodik egymagában. Mintha 
senkit nem érdekelne a szocialista 
építészetre jellemző kőkolosszus 
és azok tragédiája, akiknek emlé-
kére állították.

„Itt jóformán csak évente egy-
szer, valamikor ősszel népesül 
be a tér, akkor éneklik el a him-
nuszt, jelennek meg a katonák 
meg a papok, tartanak beszédet, 
koszorúznak, aztán elvonulnak” 
– magyarázza egy román atyafi , 
akit a tudatlan idegen naivitásá-
val próbálok faggatni a második 
világháború áldozatainak kegyhe-
lyéről. Szavaiból hamar kiderül: 
nem sokat tud a múltról, pedig 
büszkén vallja, idestova négy év-
tizede telepedett le a faluban. Az 
emlékmű megkopott feliratából 
egyértelműen kiderül: ez az a hely, 
amely Ipp mindkét közösségének 
sorsát megpecsételte. Románokét, 
magyarokét egyaránt.

Egy értelmetlen szeptemberi 
éjszaka
1940. szeptember 7.: a magyar 
királyi honvédség Biharország-
ból, Margitta irányából érkezett a 
faluba. Ipp Szilágysomlyó felőli 
bejáratánál az egyik lőszeres sze-
kér felrobbant két honvéd halálát 
okozva. A kivizsgálás megálla-
pította, hogy nem almáskosárba 
rejtett pokolgép robbantotta fel a 
lőszeres szekeret – mint ahogy azt 

a tragédiát követő pillanatokban a 
tisztek feltételezték –, hanem azok 
a gránátok, amelyeket a bevonuló 
honvédek a román katonaság által 
elhagyott margittai laktanyában 
találtak, és amelyeket a szabályok 
felelőtlen áthágásával a helyszí-

nen nem semmisítettek meg. Kide-
rült ugyanis, hogy a poros, gödrös 
úton zötykölődő szekéren a gráná-
tok élesbe töltődtek, majd a falu 
határában robbantak. Nemcsak 
a kolozsvári népbíróság iratai, de 
a magyar honvédség kivizsgálása 
szerint is baleset történt, nem me-

rénylet. Az ügyet a magyar katonai 
hatóságok lezártnak tekintették, 
a tragédiában elhunyt két honvé-
det az ippi temetőben örök nyu-
galomra helyezték. Az almásko-
sár-legenda ellenére a településen 
egyetlen román lakónak sem esett 
bántódása. Hat nappal később vi-
szont, miután a katonai hatóságok 
tudomására jutott, hogy ellenál-
lásra készülő felfegyverzett román 
civilek kezdtek el garázdálkodni a 
környéken, a parancsnokok több 
szilágysági település átfésülését 
rendelték el. Karhatalmi csapatá-
val Bedő Zsolt főhadnagy éppen 
Ipp felé tartott, amikor Szilágy-
nagyfaluban arról értesítették, 
hogy a közeli községben napokkal 
korábban egy almáskosárba rejtett 
bomba megölt három honvédet. 
Bedő, aki szentül meg volt győ-
ződve, hogy a hír igaz, szeptember 
13-a éjszakáján házkutatásokat 
rendelt el, amelynek során 18, 
más településről származó, gya-
núsnak tűnő román lakost talált. 
Mivel – a magyar katonai források 
szerint – utóbbiak szökni próbál-
tak, közülük tizenhatot lelőttek a 
honvédek. Arra viszont már sem-
miféle magyarázat nincs, hogy a 

Bedő által vezényelt megtorlás so-
rán miért kellett kivégezni további 
mintegy másfél száz román lakost. 
Az ortodox temetőben felállított 
márványoszlop felirata szerint az 
összesen 157 áldozat közül a leg-
kisebb mindössze háromhetes, a 
legidősebb 87 esztendős volt.

Aki tehette, mentette 
a szomszédját
A falubeli magyarok zöme már 
akkor elítélte a honvédek által el-
követett atrocitásokat. Aki tehette 
és merte, kiállt román szomszédja 
mellett: vagy nem árulta be, vagy 
bújtatni próbálta – saját életét 
kockáztatva. Az egyik ilyen bátor 
ippi magyar Soós Zsigmond volt. 
Az 1989-es rendszerváltás után 
polgármesterkedő Salánki Sándor 
anyai nagyapja a Rusu család öt 
gyermekét fogadta azon a véres 
éjszakán magához. „Nagyapám 
elküldte Rusuékat a máléba, a 
gyermekeket pedig bevitte a ház-
ba, és megparancsolta, hogy még 
véletlenül se szólaljanak romá-
nul, ha jönnek a katonák. Amikor 
odaértek a bakák, csak csodál-
koztak, hogy ebben a családban 
nyolc, szinte egyforma korú gyer-
mek van, hisz a nagyszüleimnek 
is volt három. Nagyanyám, Mária 
azt hazudta, hogy ikrek is vannak 
közöttük, csak éppen nem hasonlí-
tunk egymáshoz” – meséli a nagy-
szüleitől hallottakat a volt községi 
elöljáró. Nagyanyja leleményessé-
ge, nagyapja bátorsága, no meg a 
katonák meglehetősen alacsony 
értelmi szintje a Rusu-gyerekek 
életben maradását jelentette. Sze-
rencsére megmenekültek a kukori-
cásban bujkáló szülők is.

A 86 esztendős Soós Bálint 
gyermekként élte meg a tragédi-
át. Minél többet és részletesebben 
mesél, annál inkább be kell lát-
nom: az ippi öregembernek nem-
csak az elméje maradt fi atalokat 
is megszégyenítően tiszta, de az 
emlékei sem fakultak meg. Ma is 
jól emlékszik azoknak az óvódás 
pajtásainak, szomszédjainak és 
falubeli játszótársainak az arcára 
és becenevére, akik a mészárlás 
áldozatává váltak. És előtte van 
az édesanyja, aki napokig sírt, és 
mindegyre kérdezte: miért kellett 
ezt a kegyetlen dolgot elkövetni, 
miért kellett békés, ártatlan em-
bereket a halálba küldeni? Mintha 
most is érezné a pince hidegét, a 
rejtekhelyét, ahová a puskaropo-
gástól kétségbeesett szülei őt és 
testvéreit azon az éjszakán mene-
kítették.

„Amikor meghallották a go-
lyózáport, a szüleink felköltöttek, 
és mindnyájunkat a pincébe rej-
tettek. Azt hitték, a román kato-
nák tértek vissza a faluba. Mi meg 
sírtunk, mert fáztunk, és nem 
tudtuk, odakint mi történik. Az-
tán édesanyánk felbátorodott, és 
lehozott egy dunyhát, nyugtatni 

Viszonzatlan gesztusok. 2011 szeptemberében Végh Sándor RMDSZ-es megyei prefektus (középen) 
koszorúz a román áldozatok emlékművénél Ippen

Gyermekként Soós Bálint falubeli játszótársait veszítette el Márkus László polgármester a közös jövőben hisz

A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉGGEL MEGBÉLYEGZETT SZILÁGYSÁGI FALU

Ipp, ahol mindenkinek megvan a maga keresztje

→ A kivizsgálás megálla-
pította, hogy nem almás-
kosárba rejtett pokolgép 
robbantotta fel a lőszeres 
szekeret – mint ahogy 
azt a tragédiát követő 
pillanatokban a tisztek 
feltételezték –, hanem 
azok a gránátok, amelye-
ket a bevonuló honvédek 
a román katonaság által 
elhagyott margittai lakta-
nyában találtak. 
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